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Oslava 30. výročí Sametové revoluce proběhla
ve Smržicích přesně 17. listopadu. Po zaznění
státní hymny prošel průvod občanů v čele se skauty,
nesoucími vlajku, z centra obce až k sokolovně.

Před sokolovnou kousek od lípy svobody,
vysazené v roce 1990, byla první zastávka.
Po proslovu starosty obce se průvod přesunul
do kulturního domu na promítání filmu o revoluci.

V sobotu 23. listopadu se v rámci celostátního
projektu „Sázíme budoucnost“ sešli občané
a jejich děti, aby po celé obci a jejím okolí
vysadili několik desítek ovocných stromků.

Stromy se sázely na několika místech a jedním
z nich byl trojúhelníkový prostor v ulici Příční.
Všechny stromky i technické vybavení k jejich
sázení dodala smržická firma Arboeko.

V pondělí 25. listopadu se zastupitelé obce
sešli k dalšímu veřejnému zasedání, tentokrát
v obřadní síni obecního úřadu. Hlasovalo se
o vybavení právě rekonstruované budovy školy.

Do konce listopadu výrazně pokročilo budování
severního obchvatu Prostějova. Cyklostezka ze
Smržic, bohatě využívaná našimi občany, zůstala
ale naštěstí do konce roku provozuschopná.
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Úvodní slovo místostarosty a starosty
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám jménem celého zastupitelstva popřáli
vše nejlepší v novém roce, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti!!! Dále aby ten letošní
rok 2020 byl pro nás všechny úspěšný a pohodový, minimálně tak, jako ten minulý.

28. října uctili občané se zastupiteli obce u památníku padlých hrdinů na smržickém
hřbitově 101. výročí vzniku samostatného československého státu. Po položení věnce
a zapálení svíček jsme si všichni společně zazpívali „československou“ státní hymnu.
Další oslava nás čekala
v neděli 17. listopadu.
Sametová
revoluce
z roku 1989, která se
zasloužila o definitivní
konec komunistického
režimu a totality, se
dočkala svého třicátého
výročí a tak významný
mezník v
dějinách
našeho státu se musel
pořádně oslavit. Průvod
několika desítek občanů v čele s mladými skauty a hasiči prošel celou obcí až
k sokolovně, kde k celému shromáždění promluvil starosta obce a starostka Sokola.
Potom se občané přesunuli do kulturního domu. Tam na ně čekalo malé občerstvení
a promítání filmu „Sametová revoluce“, sestříhaného z videozáznamů a fotografií,
získaných od pamětníků a od Státního okresního archivu v Prostějově.
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V průběhu listopadu se naše obec zapojila do celorepublikového projektu „Sázíme
budoucnost“. Hlavní akce proběhla ve spolupráci se Základní školou,
Mateřskou školou a firmou Arboeko v sobotu 23. listopadu. Do sázení stromků
se zapojily děti z Mateřské školy spolu se svými rodiči a účast byla velmi hojná.

V katastru obce bylo vysázeno
padesát
ovocných
stromů
a jeden okrasný před budovou
Mateřské školy, kde obec
nechala vybudovat oddechové
místo pro maminky čekající na
své ratolesti. Na tuto akci byla
vyřízena dotace ve stoprocentní
výši a přinesla do naší obce
nemalou finanční částku. Velký
dík za to patří vedoucí učitelce
MŠ Bc. Veronice Přikrylové, která celou akci sázení stromů připravila.
Závěr roku 2019 se nesl v duchu rekonstrukce staré budovy Základní školy, jejíž
dokončení je pro nás v dnešní době prioritou. Jak jste si sami mohli všimnout, tak
stavba před koncem roku značně povyrostla. Budovu školy již kryje krásná velká
střecha a práce uvnitř jsou také hodně daleko. Celá budova dostává finální vzhled.
Na závěr Vám ještě jednou přejeme krásný rok 2020.
Jiří Peka – místostarosta obce

Ing. Aleš Moskal – starosta obce
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Matrika
Ve 4. čtvrtletí roku 2019 jsme popřáli k významnému jubileu těmto občanům:
Ludmila Cetkovská
Marie Kouřilová
František Tesárek
Jana Gulaková
Vladislav Mrázek
Dobromila Krejčiříková
František Zapletal
Zdeněk Kaštyl
Jiří Sanetrník
Jana Kaštylová
Miroslav Svozil

8. 10. 1949
8. 10. 1949
17. 11. 1944
24. 11. 1939
27. 11. 1928
14. 12. 1922
14. 12. 1944
18. 12. 1944
19. 12. 1931
26. 12. 1944
31. 12. 1949

Podhájí
Kobližnice
Za Farskou
Podhájí
Příční
Zákantí
Olší
Zákantí
Příční
Olší
Trávníky

70 let
70 let
75 let
80 let
91 let
97 let
75 let
75 let
88 let
75 let
70 let

Vítání dětí
V pondělí 16. prosince 2019 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu tradiční
slavnostní vítání nových občánků. Přivítáni do života byli:

Bára Dominika Kuchařová
* 16. 9. 2019
Trávníky

Nikola Kouřil
* 16. 10. 2019
Příční

Štěpánka Opluštilová
* 12. 11. 2019
Olší

Po milém vystoupení dětí z mateřské školy poblahopřál nejmladším občánkům
a jejich rodičům pan místostarosta Jiří Peka. Rodiče se podepsali do pamětní knihy
naší obce, obdrželi finanční hotovost 5 000,- Kč a malé dárky pro děti. Na závěr
proběhlo také společné fotografování. Našim novým občánkům přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojený život v naší obci.
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Gratulace
Ve středu 18. prosince 2019 jsme byli popřát panu Zdeňku Kaštylovi k jeho
75. narozeninám. Pan Kaštyl se nám svěřil, že
absolvoval zemědělskou školu a potom pracoval
v zemědělském družstvu. Na vojnu narukoval
v Chebu do spojovací roty jako radiospojař.

V jeho rodokmenu byli samí
řezníci, on v tom už ale
nepokračoval. Po vojně
nastoupil do sladoven, kde
pracoval na podnikovém ředitelství ještě šest let v důchodu. Po odchodu do důchodu
navázal na své radiospojařské zkušenosti z mládí a dodnes se věnuje svému velkému
koníčku – sbírce starých radiopřijímačů. V současné době jeho sbírka představuje až
okolo 400 radiopřijímačů. Zajímavostí je, že všechna tato rádia jsou díky jeho údržbě
funkční. Mezi svými radiopřijímači rád tráví veškerý svůj volný čas.
Poplatky v roce 2020
V roce 2020 zůstávají zachovány poplatky ze psů i výše poplatku za komunální
odpad. Poplatek ze psů činí 100,-Kč za prvního psa, za druhého a dalšího psa je sazba
zvýšená o 50%, tj. 150,-Kč. Výše poplatku za komunální odpady zůstává také
nezměněna, činí 430,- Kč za osobu.
Termín splatnosti poplatku za psa i za komunální odpad je sjednocen, a to nejpozději
do 31. 5. 2020. Po tomto termínu se poplatky navyšují o 1,25 násobek, tj. na částku
538,- Kč u komunálního odpadu a částku 125,-Kč u poplatku za psa.
Svoz komunálního odpadu bude i nadále probíhat každý sudý týden vždy ve čtvrtek.
Způsob úhrady poplatku
Poplatky můžete uhradit buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním
převodem na účet obce 4920701/0100, do specifického symbolu uvádějte číslo
popisné vašeho rodinného domu a do variabilního symbolu uveďte:
 1341 pro poplatek za psa
 1340 pro poplatek za komunální odpady
Radka Odvářková – matrikářka
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Kulturně - sportovní komise
Začíná nám nový rok, kdy se přísluší ohlédnout a zhodnotit ten uplynulý. Rok 2019
byl z hlediska setkávání a kultury naplněn a doufám, že si každý našel svoje místo
a rád se do dění obce zapojil. Kulturní komise se snažila pro vás – občany připravit
takové akce, které byly určeny nejen pro děti, rodiny, ale i seniory. Velké poděkování
patří spolkům, které se v nemalé míře podílely na obecních akcích, ale hlavně
doplňují dění v obci. Myslím si, že ve Smržicích to opravdu celý rok žilo. Nechyběly
tradiční, již tak nějak zajeté akce, ale podařilo se nám k nim přidat spoustu nových,
na kterých se podařila vytvořit rodinná atmosféra, a to nás přesvědčilo, že lidé se rádi
setkávají a kultura ve Smržicích bude žít dál.
V neděli 17. listopadu si občané připomněli 30. výročí Sametové revoluce. Lidé se
sešli u budovy Základní školy, do klopy jim na připomenutí byla připevněna trikolóra.

Společně vyslechli státní hymnu a průvodem se vydali k sokolovně. V čele průvodu místní skauti hrdě nesli státní vlajku
a uzavírali ho dva účastníci na koních. U Lípy svobody, která
byla vysazena v roce 1990, promluvil pan starosta. Další poselství přednesla starostka
Sokola paní Irena Laurenčíková, která z části citovala tehdejšího prezidenta Václava
Havla. Průvod dále pokračoval do kulturního domu, kde na občany čekal slavnostní
dort v podobě vlajky České republiky a zhlédnutí filmu „Sametová revoluce“.
Podvečer 29. listopadu nenechal
téměř nikoho doma. Před budovou
Základní školy to v té chvíli
vypadalo jako na Staroměstském
náměstí. Pan starosta v 17. hodin
všechny přivítal, popřál jim
krásný a klidný advent a s dětmi
odpočítal rozsvícení vánočních
stromků před obecním úřadem.
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Potom začalo vystoupení dětí
pod vedením paní ředitelky
Mgr. Jany Gulakové. Dětem
se zpívání při rozzářeném
stromečku moc vydařilo.
Po kulturním vystoupení dětí
si všichni přišli pro již tradiční „Miluščin punč“, který
byl opět o trošičku lepší, než
ten výborný minulý rok.
Občané podpořili záměr obce
a přinesli si vlastní hrníčky a také možná proto se každý cítil jako doma.
Novinkou večera byla dechová hudba Markovanka z Vřesovic. Děti ze základní školy
při této příležitosti uspořádaly jarmark, kde prodávaly to, co s rodiči vyrobily
na tvořivých dílničkách.
Advent opět začal výstavou na faře, je to již tradice a opět bylo vidět, co všechno
se dá vyrobit a jak si můžeme vyzdobit naše domácnosti.
Další akcí, kterou obec tradičně
v předvánoční čas připravila, byl
výlet seniorů za kulturou.
Tentokrát se 50 seniorů vypravilo
do Olomouce na vánoční trhy,
punč a na závěr do kina Metropol
na českou komedii „Vlastníci“.
O naše místní seniory se skvěle
postarala paní matrikářka s panem
starostou a místostarostou.
Poslední den v roce se konal
Silvestrovské šlapáček. Sraz byl
u kulturního domu, kde pan starosta
všechny přivítal a popřál jim jen to
nejlepší do nového roku. Slunečné
počasí vytáhlo z domovů spoustu
lidí a bylo vidět, že se všichni rádi
vidí. Společně se skupina Smržičanů
vydala Naučnou stezkou na Stráž
a zpět do obce. Šlapáček tentokrát
z důvodu uzavření kulturního domu
končil v sídle zahrádkářů, kde bylo
pro všechny připraveno pohoštění.
Bc. Veronika Přikrylová – předsedkyně komise
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Základní škola
Poslední říjnový den jsme si s dětmi naší školy připravili strašidelné halloweenské
vyučování. Žáci přišli do školy v kostýmech a výuka probíhala zábavnou formou.
Děti plnily školní úkoly do
halloweenské knihy. Všem
dětem se den určitě líbil.
Ve výtvarné soutěži zaznamenala naše škola veliký
úspěch, když žák čtvrté třídy
Lukáš Hájek získal zvláštní
ocenění ve výtvarné soutěži
„Děti, pozor, červená“, která
je zaměřená na bezpečnost
dětí v silničním provozu.
Lukášek dostal spoustu dárků
ve formě výtvarných potřeb,
aby mohl svůj talent dále
rozvíjet.
Za našimi žáky přijela do školy paní s několika vycvičenými pejsky z Centra pro
výcvik psů Alfa z Liptaně. Cílem programu „Poznej svého psa“ bylo naučit děti
správně zacházet se psy, ať už svými nebo cizími a eliminovat tak možnost zranění.
Žáci ze 4. a 5. třídy se zúčastnili
prvního ročníku soutěže ve vybíjené.
Turnaj ve vybíjené se konal na ZŠ
Klenovice. Naši žáci svorně zápolili
a vybojovali 2. místo z osmi škol.
Naše škola je zaměřena na
environmentální výchovu. Každoročně se zapojujeme s žáky a rodiči
do akcí Ekocentra Iris na společném
sázení ovocných stromů na Kosíři.
I v tomto školním roce jsme koncem
října dosazovali staré krajové odrůdy
třešní v sadu Oulehle.
Základní škola a Mateřská škola
ve spolupráci s Obcí Smržice
a firmou Arboeko uspořádala koncem
listopadu sázení stromů v obci pro
rodiče s dětmi v rámci projektu
„Sázíme budoucnost“.
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V polovině listopadu jsme letos poprvé uspořádali pro rodiče s dětmi předvánoční
dílničky. V každé třídě si učitelé přichystali materiál na tvoření, který byl finančně
hrazen z projektu Šablony II. Výrobky z dílniček pak vyučující s dětmi prodávali
na jarmarku školy, který se konal po kulturním vystoupení našich žáků
na slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Finanční výtěžek z dílniček činí
9 688,- Kč. Děkujeme všem rodičům, kteří se do akce zapojili. Tato finanční částka je
určena pro všechny žáky na výlet nebo na jízdné na školu v přírodě.
Celá škola se
vydala ve středu
27. listopadu na
poznávací výlet
do
olomoucké
Pevnosti poznání.
Děti
navštívily
ty expozice, ve
kterých si mohly
samy interaktivně
vyzkoušet,
jak
funguje
věda
a příroda. Výlet
byl
povedený
a všem dětem se
moc líbil.
Při rozsvícení vánočního stromu děti
s radostí zazpívaly koledy a přednesly
básně o Vánocích. V neděli se děti
pochlubily svými výrobky z keramických kroužků na tradiční výstavě na
faře a maminky prodávaly své krásné
výtvory rovněž ze svého tvoření
v kroužku. Finanční výtěžek z prodeje
byl předán na činnost školy.
Začátkem prosince odjeli vybraní žáci
na sportovní soutěž „Hanácké vdolek“
do Vrbátek. Děti zde ze všech sil
bojovaly ve štafetových disciplínách
s žáky dalších škol. Odměnou jim bylo
sedmé místo, řízek a domácí vdolek.
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Ve čtvrtek 5. prosince navštívil naše žáky Mikuláš. Všechny děti naší školy jsou
nejspíš hodné, protože pro každé z nich Mikuláš přinesl balíček. Starším dětem nechal
balíčky schované po dvoře v budově zahrádkářů, a tak si každý žák musel svůj
balíček najít sám.
Den na to proběhla akce s Policií ČR zaměřená na dopravní bezpečnost. Žáci naší
školy přišli v čertovském převlečení a společně s policisty rozdávali řidičům
v případě nedostatku na vozidle místo pokut tentokrát uhlí a vzorným řidičům dárek.

Několik žáků naší školy s rodiči se zúčastnilo Mikulášského výstupu na Kosíř, který
pořádal Klub českých turistů Smržice. Výstup jsme doplnili krátkým zastavením
u ovocného sadu Oulehle, abychom pomohli živočichům, kteří sídlí v sadu
i v okolních lesích. V sadu jsme ozdobili vánoční stromky různými pochoutkami
pro ptactvo, zajíce, srnky a další živočichy. Ozdoby děti vyrobily z ovoce,
slunečnicových semen, které dostaly od ekologů z Ekocentra Iris.
Poslední týden byl pro děti vánočně naladěn. Žáci se svými vyučujícími navštívili
okresní město, prohlédli si vánočně vyzdobené náměstí, architekturu, významné
budovy s pamětními deskami slavných rodáků. Žáci navštívili muzeum Špalíček,
kde byl pro ně připraven program. Děti se pobavily při vystoupení hudební skupiny
Marbo v ZŠ Čelechovice na Hané a poslední den ve škole si v poklidu užili vánoční
besídku ve třídě.
Dovoluji si popřát za kolektiv pracovníků školy všem žákům, rodičům a občanům
Smržic do nového roku 2020 pevné zdraví, štěstí, a mnoho úspěchů.
Mgr. Jana Gulaková – ředitelka školy
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Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky
U nás ve školce čas plyne jinak…. Dva začátky roku, dva konce roku….
Znovu nám začíná rok, tentokrát kalendářní.
V minulých měsících jsme toho opravdu hodně prožili:
- Dopolední program IRIS – Cesta za podzimními skřítky, kde děti plnily úkoly
zaměřené na podzimní tématiku. Odměnou jim byli vysvobození skřítci se spoustou
zážitkových aktivit.
- Exkurze ve hvězdárně Prostějov – nejstarší třída Štěňátek a Motýlků jela do
hvězdárny, kde pro nás
byl připravený velice
poutavý
program
o planetách a celém
vesmíru. Samozřejmě
nemohla chybět krásná
pohádka a pozorování
oblohy dalekohledem.

- Návštěva obecní knihovny – děti se seznámily
s prostorami a možnostmi knihovny. Paní knihovnice
Vlaďka Hvozdecká si pro děti připravila poutavý program
a z vybrané nabídky jsme si jednu knížku hned půjčili do
školky. Příběhy skřítka Permoníčka děti před spaním doslova hltaly ...
- Divadlo v MŠ – za dětmi přijelo divadélko s pohádkou „Jak krteček zachránil les“
- Děti pokračovaly v plnění projektu „Celé Česko čte dětem," do kterého jsme letos
zapojili i rodiče a sbíráme zlaťáčky na neobyčejné a zajímavé knížky. Už máme
zakoupenou řadu knih, ze kterých si tvoříme oddělenou knihovnu a rodiče mají
možnost si některé půjčit domů. Chtěli bychom touto cestou všem, kteří přispívají
na čtení dětem, velice poděkovat. Díky vám pokračuje tento projekt ve školce již
třetím rokem a každý je zcela jiný, lákavý a zajímavý. Dalším projektem ve školce je
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ I tento plníme již třetí rok, děti se
rozvíjí v hrubé i jemné motorice a všestranně se rozvíjí v pohybových aktivitách.
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- Děti se velice rády zapojují do chodu domácností a z tohoto důvodu jsme nechali
přistavit kontejner na listí,
přinesly si zahradní nářadí
a společně vyhrabaly
a uklidily celou zahradu
MŠ. Díky tomu, že máme
tolik zeleně kolem školky,
mají děti větší možnost
sledovat změny v přírodě
a navazují k ní velice
blízký vztah.
Letošní rok jsme neslavili
dýně neboli Halloween,
ale opět jsme se vypravili
na
místní
hřbitov
a vysvětlili si svátek
Všech zemřelých – Dušičky. Děti si přinesly hřbitovní svíčky a u pomníku padlých
hrdinů jsme si tento svátek při zapálených svících vysvětlili.
Mezi největší akce MŠ
patřila výsadba stromů po
obci. Záměrem této akce
bylo, aby naši nejmenší
získávali hlubší vztah ke
stromům a k celé přírodě.
Stromy se nám podařilo
získat díky Národnímu
fondu životního prostředí
a jím vypsané dotaci. Na
celé akci se podílela Obec
Smržice, která se aktivně
zapojila
do
příprav
a
hlavně
náš
pan
zahradník Martin, který
opravdu přírodou žije.
Firma Arboeko dodala
stromy,
účastnila
se
výsadby a dohlížela na
správný postup. Celkem 51 stromů se vysadilo v ulicích Příční, Jižní, Trávníky,
na zahradě ZŠ a MŠ a nad ulicí Podhájí. Ovšem, kdyby nepřišli ti nejdůležitější, a to
jsou rodiče s dětmi, tak by se akce vůbec nepodařila. V sobotu na samotnou výsadbu
dorazila téměř stovka lidí. Všem moc děkujeme a těšíme se na to, jak s dětmi budeme
pozorovat koloběh přírody a také, jak budeme pečovat a starat se o ně.
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Poslední týden v listopadu nás čekala nejkrásnější doba celého roku, čas příprav
na Vánoce. Podzimní výzdobu vystřídala zimní. Dobu Adventu jsme zahájili

návštěvou Mikuláše. Nazdobili jsme si stromeček a postupně odhalovali tajemství
adventního kalendáře. Za dětmi přijelo opět divadélko s pohádkou „Jak vodníček
vyzrál na čerta“ a aby bylo vidět, že se děti umí pořádně odvázat a vydat ze sebe
veškerou energii, tak jsme uspořádali „Čertíkovský rej“ plný soutěží, písniček
a sportovních utkání. Dále k nám díky plnění šablon přijelo opět prostějovské
Ekocentrum IRIS s programem „Hrátky se zvířátky“. Proběhlo prožitkové vzdělávání,
díky kterému děti procestovaly všechny kontinenty světa.
Jelikož se blížily Vánoce, tak jsme s dětmi napekli cukroví, což patří mezi
nejoblíbenější aktivity dětí. Upečenou dobrotu děti připravily pro rodiče na vánoční
tvoření, kde si společně vyrobili spoustu vánočních ozdob. Díky skvělé spolupráci se
vánoční atmosféra vydařila. Poslední týden v roce jsme jeli do prostějovského divadla
na pohádku „Pohádky z pařezové chaloupky.“
Jelikož se v naší Mateřské škole rádi vracíme k tradicím a snažíme se předávat dalším
generacím to, co by nemělo být zapomenuto, tak dalším programem bylo „Vánoce
našich babiček“, připomenuli jsme si, jak to bylo dříve. Rozkrojili jsme jablíčko,
házeli bačkůrkou, pouštěli lodičky z ořechů, zpívali koledy a vysvětlili si, proč se
peče cukroví, proč se setkáváme, proč zdobíme stromeček a hlavně to, co je na
Vánocích to nejdůležitější – RODINA.
Na závěr celého dopoledne přišel za dětmi Ježíšek a přinesl opravdu velkou hromadu
dárků. K tomu všemu přišli ještě zástupci obce a dětem za vysazené stromy ve vesnici
přinesli stavebnice Lega.
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V druhém pololetí nás, tedy naše nejstarší děti předškoláky čeká intenzivní příprava
na zápis do ZŠ. O tom, že to není úplně tak jednoduché, svědčí požadavky na děti.
Měly by zvládnout převyprávět pohádku dle obrázků, poznat písmeno na začátku
a konci slova, napočítat do deseti, poznat číslice, pojmenovat geometrické tvary, držet
správně tužku, namalovat postavu, zazpívat písničku, rozlišovat a pojmenovat ovoce
a zeleninu, stromy, barvy a zvířata. Také by měly mít znalosti v orientaci času
a prostoru, samostatně se oblékat, zavázat tkaničku, stříhat, kreslit. Umět poděkovat,
pozdravit, požádat. Mluvit celou větou bez gramatických vad a jiné další dovednosti,
kterých je opravdu velká spousta. K zápisu do ZŠ letos půjde ze školky 15 dětí, a aby
věděli, co je čeká, tak si školu půjdou několikrát vyzkoušet nanečisto. A nesmíme
zapomenout ani na ty naše nejmenší dětičky, ze kterých se postupně stávají čím dál
šikovnější školkáčci. Děti od září ušly pořádný kus cesty. Do školky chodí bez
slziček, našly si spoustu kamarádů, na které se těší, se kterými si hrají a vznikají tu
první přátelství možná na celý život.
Děti mateřské školy posílají poděkování panu Romanu Opluštilovi za věcný dar
v hodnotě 10.000,- Kč. Moc děkujeme.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodičům dětí, sponzorům, a zřizovateli naší
MŠ za vstřícnost a dobrou spolupráci, vážíme si toho. Do nového roku přejeme všem,
aby byl alespoň tak dobrý jako ten minulý, abychom si vážily našich dětí a času
stráveného s nimi. Přejeme zdraví, pohodu a vzájemnou toleranci.
Bc. Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ
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Ilona Přikrylová – učitelka MŠ

Římskokatolická farnost Smržice
Milí přátelé,
vánoční svátky jsou vždycky určitou výzvou pro každého člověka. Vždy můžeme
v našem srdci objevit něco nového na Božím jednání. Advent, byl poutí k vánočním
svátkům spolu s Marií. Ona přivedla na svět Boží Dítě. Může nás překvapit její
oddanost a ochota naslouchat Božímu hlasu. Boží posel archanděl Gabriel ji oznámil,
že je vyvolenou ženou. Při návštěvě své příbuzné sv. Alžběty vyzpívá chvalozpěv
v hluboké pokoře a vděčnosti Nejvyššímu Pánu, za vše co jí On učinil a co to
znamená pro každého člověka. Boží spása přichází na svět v podobě bezmocného
Dítěte. Toto Dítě nikoho neohrožuje. Prosté jesličky nám o tom podávají jasnou
zprávu. Bezmocnost Betlémského Dítěte je tou nejúžasnější skutečností, která ústí ve
vánoční písni Tichá noc: „Zakrátko Děťátko plenky své změní v potupný nachový
plášť“. Je to téměř neuvěřitelné, že se Pánu zachtělo poznat jak chutná naprostá
chudoba - nedostatek potřebných věcí – a to především, v nejvýznamnějších
okamžicích jeho života. Jako Učitel, který ve svém veřejném působení sám o sobě
říká, že nemá, kam by hlavu složil.
Samotné jesličky i nucený útěk do Egypta ukazuje od samotného začátku jeho pobytu
na této zemi, že i my jsme pouze
poutníky, kteří směřují ke
svému cíli. Ten cíl nemůže být
v pozemském světě, ale je někde
jinde. Maria a sv. Josef zažili
i chvíle, kdy museli své Dítě
hledat, protože se jim ztratilo.
Kolik je dnes lidí, kteří o Ježíši
vědí, ale nějak se jim vytratil
ze života. V takových situacích
je třeba hledat a to velmi
vytrvale. Přes veškerou vánoční
poezii
a
neopakovatelnou
atmosféru Vánočních svátků,
sklánějme
se
k Jesličkám
s naprostým jasným vědomím,
že je to právě On, Bůh, Pán, Stvořitel a Zachránce, který se sklání ke každému z nás.
Milou Tváří Nemluvněte nám vypráví příběh o své Boží Lásce, která je nezměrná
a přišla k nám a mezi nás.
Hodně duchovního užitku z letošních vánočních svátků, přeje a do dalšího roku
ze srdce Vám všem žehná
otec Emil – Farnost Smržice
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Spolek rodičů Smržice
Spolek rodičů Smržice z.s. se představuje.
Jsme rodiče, které baví vymýšlet pro své děti, jejich kamarády a spolužáky společnou
zábavu, hry, tvoření a výlety. Přitom se dobře zabavíme i my dospělí. Spolek rodičů
Smržice z.s. oficiálně vznikl v září 2019 a navazuje na dlouholeté působení Sdružení
(později Spolku) rodičů při MŠ. Pokračujeme v pořádání již tradičních akcí,
připravujeme nové a spolupracujeme s ostatními spolky. Rádi bychom vším, co
děláme, podpořili komunitní život nejen ve Smržicích, ale i v okolních obcích. Peníze
na činnost získáváme od sponzorů, od Obce Smržice a nově vyzkoušíme i možnost
využít dotací. Finanční prostředky využíváme k pořádání dalších akcí a vkládáme je
zpět do naší činnosti. Vše děláme ve svém volném čase a odměnou nám je, když
vidíme, že si děti i rodiče příjemně užili společně strávený den.
První podzimní akcí bylo Putování za Podzimníčkem. Trasa vedla z parku Jana
Nepomuckého na tábořiště do Vývozu.
Děti cestou hledaly a plnily úkoly. V cíli
je čekal ten poslední – najít Podzimníčka
a s ním i zaslouženou sladkou odměnu.
Z listí a kaštanů si pak děti vyráběly
podzimní ozdoby. Nakonec ještě dorazily
chovatelky psů povědět a ukázat dětem
jak probíhá výcvik některých plemen.
Čtyřnozí kamarádi se pak rádi nechali
rozmazlovat různými psími dobrotami
a pohlazením.
Další každoroční akce následovala
v říjnu. Byla to Soutěž o nejhezčí dýni.
Spolek letos zajistil pro zájemce dýně za výhodnou cenu. Soutěžících se sešlo
opravdu hodně. Než bylo vše
připraveno a než se setmělo,
zahrály si děti pátrací hru.
Každý, kdo přišel, mohl dát svůj
hlas třem nejhezčím dýním
podle
vlastního
uvážení.
Majitelé tří nejhezčích dýní byli
odměněni. Na 1. místě se
umístila Nikolka Doleželová
se svojí čarodějnicí, na 2. místě
Lukášek Hájek se strašidelnou kompozicí a na 3. místě Charlotte a Odetta Ambrož
s vězni. Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, dostaly sladkou odměnu. Ostatní si
vychutnali krásný večer u svařáku či čaje a dobrot, které napekly maminky ze Spolku.
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Naší podzimní aktivitou bylo
také sázení stromů ve
Smržicích. Spolek se zapojil
do
celorepublikové
akce
„Sázíme budoucnost“. V říjnu
jsme vysadili 10 ovocných
stromků přímo v obci společně
s dětmi. Stromky si děti samy
zasadily, zalily a označily
cedulkou. Stromy náš Spolek
dostal sponzorským darem
z Ovocné školky Litenčice s.r.o. V dalším termínu 16. listopadu jsme vysadili
30 stromů ve Vývozu a okolí Smržic, které nám darovala firma Arboeko s.r.o.
Děkujeme za pomoc a účast zástupcům z Obce Smržice, Sokola a Skautu. Odměnou
nám po zasloužené práci byl vynikající gulášek z Kocandy, který nám sponzorsky
zajistila paní Ing. Hana Lebedová. Tento rok budeme dále ve výsadbách pokračovat,
děkujeme za spolupráci smržickému zahradníkovi Martinu Přichystalovi, který nám
nejen vyhloubil jámy ale i s mnohým pomohl.
Tradicí je organizování Mikulášského odpoledne pro děti, to letos proběhlo 30. 11.
v Kulturním domě ve Smržicích. Začalo divadelním představením „Jak vypadá
Ježíšek“. Příběh byl plný pěkných písniček a přijelo nám jej zahrát prostějovské

Divadlo Plyšového Medvídka. Po pohádce bylo na řadě tvoření, mikulášská nadílka,
tanec se soutěžemi a nechybělo ani oblíbené losování o ceny. Na památku se přítomní
mohli vyfotit ve fotokoutku, který vytvořila firma PVfoto.
Pavla Slezáčková – Spolek rodičů
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T. J. Sokol Smržice
Památným dnem sokolstva je 8. říjen
Datum 8. října bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako připomínka tragických
událostí v roce 1941, kdy byla výnosem zastupujícího protektora Reinharda
Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a byla zahájena vlna drastických represí
sokolských činovníků. Památný den sokolstva není věnován pouze obětem boje
za znovunabytí svobody a samostatnosti československého státu v době nacistické
okupace a 2. světové války. Je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří v téměř
160leté existenci našeho spolku položili své životy za svobodu a demokracii. Odkaz
sokolů, kteří obětovali své životy, v sobě nese poselství i pro současné generace. Totiž
že svoboda a demokracie nejsou samozřejmé, že se za ně musí bojovat.
8. října se naše cvičitelky
spolu s dětmi zapojily do
akce Večer sokolských světel,
kdy
se
na
památku
sokolských hrdinů spustily na
vodu lodičky se zapálenou
svíčkou a vlaječkou. Tato
akce se pořádá v sokolských
jednotách od roku 2014.
Jedno světélko za každý
hrdinský osud. Cvičitelky ve
cvičení dětem srozumitelnou
formou vysvětlily historii
Sokola. V Českém potoce ale
nebylo právě v tento den dost vody, tak si děti pouštěly lodičky se svíčkami v nádobě
s vodou umístěnou v tělocvičně.
Martinský pochod
Svatomartinský pochod Smržicemi se konal v sobotu 9. listopadu již podesáté.
Rodiny s dětmi vybaveny pestrými
lampionky odstartovaly od sokolovny
svou pouť za svatým Martinem. Zima
ještě nezačala pokrývat krajinu
vločkami, a tak každé dítě dostalo
alespoň vločku papírovou. Během
cesty měly děti najít sedm obrázků
tematicky se vztahujících právě
k tradici oslav svatého Martina.
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V cíli trasy, na náměstíčku před kostelem svatého Petra a Pavla, pak děti vyjmenovaly
obrázky, tak jak šly za sebou, a zazpívaly písničku svatému Martinovi. Svatý Martin
na bílém koni vyslyšel volání dětí a vystoupil ze tmy, aby všechny potěšil. Sokolky
připravily na farské zahradě občerstvení. Každý dostal tradiční martinský rohlíček
nebo závin z kynutého těsta. Letos poprvé jsme vyzvali účastníky, aby si
na čaj vzali vlastní hrníčky, abychom tak alespoň malou měrou přispěli ke snížení
spotřeby plastů. Velká účast a jiskřičky v dětských očích potěšily všechny pořadatele.
Poděkování patří panu Ing. Zdeňkovi Zapletalovi, který nám zajistil příjezd koníčků
z jezdeckého klubu Helios z Mostkovic a paní Anně Stančíkové za výborné rohlíčky.
Vánoční pětiboj všestrannosti
Dne 28. listopadu uspořádala Sokolská župa Prostějovská Vánoční pětiboj, kterého se
z naší jednoty zúčastnilo celkem 21 dětí ve věku 7 až 11 roků. Děti se s nadšením
zapojily do plnění připravených disciplín, kterými byly dřepy po dobu 30 s, výskoky
na 2 stupně švédské bedny během 30 s, trojskok z místa, běh mezi kužely na čas
a hod na cíl. Nejvíce bodů dosažených ze všech disciplín a stříbrnou medaili získal

Matyáš Ptáčník. Všechny děti odjížděly z vánočního turnaje s pocitem, že do soutěže
vložily všechny síly a dovednosti. Za vzornou reprezentaci naší sokolské jednoty jim
všem patří poděkování.
19

Mikulášské cvičení
V úterý 3. prosince proběhlo společné cvičení mladších a starších žáků, které bylo
nazváno jako mikulášské cvičení. Děti to ale vzaly vážně a oblékly si stylové masky
a dokonce v nich i cvičily. Sjížděly po skluzavce, skákaly přes švihadlo a přes kozu,
a to už chce velkou dávku
šikovnosti, aby kostým nějak
zvlášť neutrpěl.

Mikuláš s andělem a čertem sledovali všechny sportovní výkony. Po skončení cvičení
došlo na hodnocení. Každý měl připravenou nejméně jednu báseň a děti se předbíhaly
v přednesu. Mikuláš snahu a zájem ocenil a pokynul andělovi, aby malým dárkem
obdaroval postupně všechny děti.
Irena Laurenčíková – starostka T. J. Sokol Smržice
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Sbor dobrovolných hasičů
Návštěva muzea a zámku v Dřevohosticích
V sobotu 7. prosince navštívili Mladí Hasiči hasičské muzeum v Dřevohosticích.

Muzeem nás provedl kastelán místního zámku. Prohlídku jsme měli spojenou
i s výstupem na věž. Všichni jsme si to užili a doufáme, že si budeme moci tento
výlet v dalším soutěžním období zopakovat.
Beseda před Vánocemi
V pátek 13. prosince jsme si v naší hasičské zbrojnici uspořádali poslední schůzku
před Vánocemi. Starší členové sboru si pro nás připravili občerstvení, u kterého jsme
mohli uzavřít a zhodnotit minulý rok.
Matěj Tesárek – člen SDH Smržice
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Český zahrádkářský svaz
Vážení a milí spoluobčané, jsme na prahu nového roku 2020. Výbor zahrádkářů přeje
všem našim spoluobčanům správné vykročení do tohoto roku s magickým číslem
a přeje pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě a také
na zahrádkách. Přejme si, abychom byli k sobě tolerantní, ohleduplní a vážili si práce
druhých.
A nyní ještě několik ohlédnutí za koncem roku 2019.
Naše základní organizace se zúčastnila, pod hlavičkou Územního sdružení ČZS
Prostějov, výstavy „ Hortikomplex“ v Olomouci, konané začátkem října.
Jednak byly vystavovány výpěstky našich členů, ale také jsme se podíleli na přípravě
instalace a aranžování expozice, za což ÚS obdrželo uznání a poděkování od
předsedy ČZS Stanislava Kozlíka.
Poslední den v měsíci říjnu bylo ukončeno moštování. Rok nebyl příliš plodný na
úrodu ovoce, což se odrazilo i na množství lisovaného ovoce a moštu. I tak děkuji
našim „moštérům“ - přítelkyním S. Zelinkové, D. Köhlerové a příteli M. Karhánkovi,
za jejich práci nejen pro naše občany, ale i přespolní, kteří se k nám rádi vracejí.

Moštárnu navštívila i školní družina se svými učitelkami.
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V týdnu před první adventní nedělí se sešla skupinka našich členek, aby vytvořily
adventní věnce a vánoční dekorace pro prodej na Adventní výstavu na faře, kterou
tradičně zajišťuje obec a kulturní komise.
Tři dny po našem tvoření se konalo „Adventní posezení u punče“ spojené s tvořením
pro širokou veřejnost. Tradičně se sešly na tři desítky našich spoluobčanek, a také pár
hochů, kteří si pak všichni odnášeli domů vlastnoručně vyrobené dekorace.

Nápomocna byla floristka Iva Bílá, sortiment vánočních přízdob a svíček si mohli
přítomní od ní zakoupit. Tímto děkujeme Ivě za její ochotu a spolupráci.
A jsme na konci roku 2019. Tentokrát se náš areál, poslední den v roce, na Silvestra,
proměnil na občerstvovací stanoviště. Vzhledem k tomu, že provoz v kulturním domě
byl ukončen stávajícími provozovateli, „Silvestrovské šlapáček“ ukončil svou trasu
v našem areálu, kde jsme z dodaných surovin z obce připravili svařák a polévku
zelňačku, kterou uvařil kuchař Petr Schiel. Všichni účastníci šlapáčku se občerstvili,
svařáku i polévky bylo víc než dost. Po zběžném úklidu několik vytrvalců zůstalo, tak
jsme je nenechali mrznout venku, ale pozvali je dovnitř, kde bylo příjemné teplo,
a kde se dobře bavili až do večerních hodin. Tak jsme ten rok 2019 řádně ukončili.
Věříme, že ke spokojenosti všech.
Ještě jednou „Pohodový rok 2020!“
Pro rok 2020 připravujeme:
degustaci jablek, degustaci brambor, košt pálenek.
Termíny budou upřesněny hlášením v MR a ve vývěsce na hasičce.
Jaroslava Smičková – jednatelka ČZS Smržice
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Myslivecký spolek Smržice
Podzim mysliveckého roku bývá spojován s tradičními hony, které jsou odměnou
myslivcům za jejich celoroční péči o zvěř. Nejinak tomu bylo i u nás ve Smržicích,
kde se uskutečnilo několik loveckých akcí.
V říjnu jsme si ověřili výborné organizační
schopnosti našeho mysliveckého hospodáře
Vlastimila Korce a byla svolána ve
Smržicích doposud nevídaná akce zaměřená
na odlov zvěře myslivosti škodící, v ještě
nesklizených porostech kukuřice a cukrové
řepy. Unikátní na celé věci je především
fakt, že byl tento odlov prováděn
ve spolupráci se členy tří mysliveckých
spolků, a to ze Smržic, Čelechovic a Olšan.
Lovecká akce se poté konala v porostech
stojících
na
hranicích
smržické,
čelechovské a olšanské honitby. S velkým
potěšením jsme sledovali kolik drobné
i srnčí zvěře se v porostech nacházelo
a došlo i na kmotru lišku, která byla
úspěšně ulovena. Účel akce byl tedy
naplněn a drobné zvěři jsme alespoň trochu odlehčili od tohoto predátora.

Další dva hony, které jsme uspořádali v uplynulém období,
se nesly v duchu mysliveckých tradic. Na zahájení i ukončení
nechyběl trubač se svou borlicí.
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Na poslední leči proběhlo vyhlášení krále
honu, nejlepšího honce i psovoda
a zlatým hřebem večera byla velmi
bohatá myslivecká tombola, naplněná
věcnými cenami a zvěřinou. Králem
honu byl jmenován pan Vojtěch Staněk
a to za ulovení kuny – tedy zvěře
myslivosti škodící, nejlepším honcem byl
vyhlášen pan Cyril Silnica mladší
za úctyhodný výkon, který předvedl při
přinášení ulovené zvěře z polí a paní
Jana Palánková, která byla vyhlášena
jako nejlepší psovod za velmi kvalitní
kynologickou práci, kterou předvedla
se svou fenkou Výmarského ohaře,
Bellou. Zázemí pro konání honů bylo
pro tentokráte přesunuto z důvodu
dočasné přestavby domu zahrádkářů pro
účely výuky žáků, do místní sokolovny.
Zajištění sokolovny zaštítili především
naši členové a zároveň členové Sokola,
pánové Jindřich Vitásek a Martin Galíček. Jmenovaným za náš myslivecký spolek
velmi děkuji za jejich ochotu a pomoc.
Vážení čtenáři, spoluobčané, jménem mysliveckého spolku Smržice i jménem svým,
Vám přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v novém roce 2020.
Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Z Mikulova na Děvín
První podzimní akcí smržických turistů byl výlet do oblasti vína a burčáku. Autobus
se zaplnil, sotva jsme z něj ale kousek od centra Mikulova vystoupili, začalo pršet.

Ti z nás, kterým to už tak moc
nechodí, si prošli jen centrum
Mikulova a skončili někde
ve sklípku u burčáku. Ostatní
turisté měli tentokrát možnost
výběru dokonce ze sedmi
různě dlouhých a náročných
tras. Na té nejdelší jsme
vystoupali až na Děvín a Dívčí
hrady a tam nám dokonce zasvítilo sluníčko. Po krátké zastávce na Sirotčím hrádku
už všichni spěchali dolů projít si zajímavá místa Mikulova a užít si plody zdejších
vinařů také v jejich tekuté podobě.
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Za Mikulášem na Kosíř
Tradiční akce na závěr naší turistické sezony se tentokrát velice vydařila. Díky
příznivému počasí si mohli svatý Mikuláš s andělem a čertem vyšlápnout s ostatními

pěšky rovnou ze Smržic.
Cestu na Kosíř jim zpestřilo
prostějovské Ekocentrum Iris,
jehož členky učily děti vyrábět
různé dobroty pro zvířátka.
Potom už si malí i velcí turisté
vyšlápli na vrchol nejvyšší
hanácké hory. Bylo tam pro ně
připraveno malé občerstvení
a oheň na opečení něčeho
dobrého.

Díky tomu, že nám
Mikroregion Kosířsko
laskavě zapůjčil klíče
od rozhledny, mohl
Mikuláš těm z dětí, od
kterých uslyšel hezkou
básničku, dát kromě
malé sladké odměny
také naši speciální
mikulášskou vstupenku
na rozhlednu.
Zdeněk Balcařík
předseda KČT Smržice
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SEMO Smržice

finalistou soutěže Exportní cena DHL 2019
Společnost SEMO a.s. se v roce 2019 stala jedním ze 130 finalistů 22. ročníku
Exportní ceny DHL pod záštitou CzechTrade. Podíl vývozu společnosti SEMO činil
v roce 2018 39 % z celkového obratu společnosti do celkem 39 států, z toho 17 států
mimo Evropu.
Společnost SEMO a.s. exportuje osivo zeleniny, především osivo paprik, okurek,
rajčat, zahradního hrachu, kořenové petržele, mrkve, salátu a ředkviček.
Nejžádanějšími odrůdami pro export v roce 2018 byly cibule Globo, cibule sečka
Gerda a Kaj, hrách Oskar,
Vladan, Dalila a Radovan,
mrkev Anina, okurky
nakládačky Charlotte F1,
Dafne F1 a Anya F1,
okurky skleníkové Baby
F1 a Vista F1, papriky
Amy, Hamík, Amyka F1,
Superamy F1 a Rafaela
F1, chilli papriky Damián
a Kilián, pastiňák Bielas,
žlutý patizon Sunseance
F1, kořenové petržele
Atika, Orbis, Efez, Jadran
a Olomoucká dlouhá,
keříčková rajčata Pavlína,
Orbit a Semaking
F1,
ředkvička
Kvintara
F1
a listové saláty
Dubared a Dark
Roden.
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Mezi nejvýznamnější exportní země patří kromě
Slovenska také Polsko, Rusko, Maďarsko,
Bělorusko, Kosovo, Rumunsko, USA, Ukrajina
a Velká Británie. Dalšími významnými zeměmi
jsou v Evropě Chorvatsko, Itálie, Litva,
Lotyšsko, Německo, Portugalsko, Francie,
Rakousko, Řecko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko,
Makedonie a Švédsko. Osivo ze Smržic však
míří již delší dobu i mimo Evropu.
Z mimoevropských zemí jsou kromě USA
nejvýznamnějšími zeměmi Chile, Libanon,
Kazachstán, Gruzie a Jihoafrická republika.
V Africe se dlouhodobě daří obchod s osivem
rajčat v Senegalu.
Jedna ze základních ekonomických pouček říká, že středně velké firmy jsou motorem
ekonomiky každého státu. A středně velké firmy s významným exportem mají
hodnotu zlata. Před lety byla založena soutěž Exportní cena DHL UniCredit. Soutěž
založila logistická společnost
DHL Express CZ, aby
motivovala vývozce ve snaze
dobývat
zahraniční
trhy
a získávat nová odbytiště pro
své produkty. Generálním
partnerem je UniCredit Bank,
záštitu nad celou soutěží
převzala agentura CzechTrade
a
patronát
Ministerstvo
průmyslu a obchodu.
V zakládající listině této
soutěže je uvedeno: Soutěž
EXPORTNÍ CENA DHL
UNICREDIT byla založená a
organizovaná společností DHL Express, Czech Republic a uděluje prestižní ocenění
malým a středně velkým společnostem v České republice a tím poukazuje na význam,
který tyto společnosti mají pro českou ekonomiku. Záštitu soutěži poskytuje vládní
agentura na podporu exportu CzechTrade, podřízená Ministerstvu průmyslu
a obchodu České republiky. Mezi hodnotící kritéria patří především exportní
výkonnost společnosti, její stabilita, růst exportu a počet exportních zemí.
Ing. Jan Prášil - SEMO a. s. Smržice
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Firma LASKI
Firma LASKI přeje obyvatelům Smržic vše nejlepší do nového roku 2020.
Ať je tento rok minimálně tak úspěšný, jako ten předešlý. Pro nás se minulý rok
nesl ve znamení přelomových inovací. Zprovoznili jsme ve firmě LASKI první
robotické pracoviště a započali jsme testovat naše výrobky na plně
akumulátorový provoz. Zároveň jsme započali instalovat do našich strojů nové
spalovací motory, které plní ty nejpřísnější světové ekologické normy. Tímto
stroje ze Smržic ještě víc přispívají k zvyšování kvality života v městech a obcích
po celém světě. Samotné Smržice tak přispívají ke světové ekologii, protože
značná část našich zaměstnanců jsou zdejší obyvatelé.

V tomto roce vás co nejvřeleji zveme na tradiční veletrh zemědělské a komunální
techniky Techagro 2020 v Brně, který se koná 31. 3. až 4. 4. 2020 a kde budete
moci zhlédnout nejnovější technické novinky ze Smržic.
Ing. Lukáš Beránek – firma Laski s.r.o.
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Restaurace U HŘIŠTĚ
Vážení hosté a příznivci restaurace,
dovolujeme si Vám oznámit, že k 31. 12. 2019 po 8 letech skončil provoz restaurace
U HŘIŠTĚ VE SMRŽICÍCH. Rádi bychom poděkovali vedení obce, které nám vyšlo
vstříc v okamžiku, kdy jsme požádali o ukončení nájemní smlouvy.

Nabízí se rekapitulace, co vše jsme za 8 let zvládli. Především jsme se snažili pro
občany Smržic vytvořit místo, kam mohli zajít na oběd, večeři, posedět v letních
i zimních měsících s možností uspořádat v restauraci rodinné oslavy. Mnozí toho také
využili a opakovaně se k nám vraceli. Restaurace U HŘIŠTĚ (Kulturní dům) byla
známá i pořádáním svatebních hostin. Za 8 let jich bylo celkem 122 a kromě školních
setkání, firemních večírků, svatebních hostin a rodinných oslav jsme se snažili zajistit
kompletní servis pro smržické akce pořádané ve venkovní části areálu:
8 x hodová zábava, 8 x Smržické vandr, 8 x Smržická šlapka. 7 x jsme pro vás vařili
31. 12. šlapáčkovou polévku“.
Novým nájemcům přejeme jen povedené akce a spokojené návštěvníky.
Občanům Smržic v roce 2020 hodně zdraví, klidu a pohody.
Za restauraci U HŘIŠTĚ se s Vámi loučí
Alena Coufalová a Pavel Opluštil
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Na co se můžete těšit
Přehled akcí, pořádaných obcí a místními spolky od ledna do dubna 2020

Termín

Akce

Pořadatel

Neděle 26. ledna

Taneční večer - manželé Šrámkovi

Obec Smržice

Sobota 1. února

8. Obecní ples v sokolovně

Obec Smržice

Sobota 15. února

Maškarní bál v sokolovně

T. J. Sokol

Sobota 22. února

Dětský karneval

Spolek rodičů

Neděle 15. března

Setkání se seniory

Obec Smržice

Sobota 21. března

Vítání jara v mandloňových sadech

KČT Smržice

Sobota 4. dubna

Výlet do Hornosvratecké vrchoviny

KČT Smržice

Sobota 4. dubna

Velikonoční tvoření pro děti

Spolek rodičů

Neděle 5. dubna

Velikonoční výstava na faře

Obec Smržice

Sobota 25. dubna

Procházka přes Bruntálské sopky

KČT Smržice

Čtvrtek 30. dubna

Pálení čarodějnic

T. J. Sokol

Na všechny výše uvedené akce dostanete podrobnější program prostřednictvím hlášení rozhlasu a plakátů.

32

Tak velkou účast tradiční rozsvícení vánočního
stromu ještě nikdy nemělo. Obyvatelé Smržic
zaplnili celé centrum obce a před vystoupením
dětí se rozsvítily hned dva stromy.

Dětem to před jejich školou zpívalo krásně. Pod
vedením paní ředitelky Mgr. Jany Gulakové
a za hudebního doprovodu daly k lepšímu spoustu
hezkých písniček a básniček s vánoční tématikou.

O první adventní neděli 1. prosince uspořádala
obec svoji tradiční Vánoční výstavu. Vstupní
prostory i všechny tři horní místnosti smržické
fary opět zaplnili prodejci vánočních dekorací.

Když návštěvníci nasáli vánoční atmosféru
a nakoupili si něco pro doladění výzdoby svého
bytu, na rozloučenou si mohli připít dobrou
pálenkou se dvěma nejvyššími představiteli obce.

Poslední příležitostí v roce projít se okolím obce
je „Silvestrovské šlapáček“. Tentokrát ji využili
i takoví občané, od kterých by to člověk ani
nečekal. Počasí přálo, a tak se nás sešlo osmdesát.

Pod modrou oblohou si průvod silvestrovských
pochodníků vyšel na nejvyšší bod našeho katastru
Stráž. Všichni hezky ozdobeni keramickým
andílkem, který pro ně vyrobily děti ve škole.
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